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Sammanfattning

Malmö stad har sedan 2016 medverkat i ett större forskningsprojekt som initierats och samordnats av Malmö Universitet och till 50 procent finansierats av Miljöstrategiska forskningsstiftelsen (MISTRA). Projektet avser en regional nod i Skåne av ett större internationellt projekt
kallat Mistra Urban Futures, (MUF) som leds av Göteborgs universitet.
Miljöförvaltningen i Malmö stad samordnar Malmös medverkan i projektet och företräder
Malmö stad i styrgruppen. Malmö stads samfinansiering i Mistra Urbans Futures Skånenod
uppgår till 500 000 kronor per år under 2017 – 2019. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta
att ersätta miljöförvaltningen för utbetald samfinansiering i projektet 2017 – 2018 samt avsätta
medel för 2019.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen utbetalar från kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslaget
1 000 000 kronor till miljönämnden för samfinansiering av Mistra Urban Futures Skånenod
för år 2017 och 2018.
2. Kommunstyrelsen utbetalar från kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslag 500 000
kronor för samfinansiering av Mistra Urban Futures Skånenod för 2019.
Beslutsunderlag





Avtal forskning Malmö stad miljöförvaltningen och Malmö högskola
Miljönämnden beslut 180828 § 103 med Reservation SD
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Deltagande och finansiering för Malmö stad i Mistra
Urban Futures Skånenod

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22
Kommunstyrelsen 2018-10-29
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2018-10-16

Miljönämnden
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Ärendet

Bakgrund
Malmö stad har sedan 2016 medverkat i ett större forskningsprojekt som initierats och samordnats av Malmö Universitet och till 50 procent finansierats av Miljöstrategiska forskningsstiftelsen (MISTRA).
Projektet avser en regional nod i Skåne av ett större internationellt projekt kallat Mistra Urban
Futures, (MUF) som leds av Göteborgs universitet. Noden i Skåne benämns Skåne Local
Interaction Plattform (SKLIP) och huvudaktörerna består av Malmö Universitet, Lunds
Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp samt Malmö stad.
Efter inledande kontakter mellan stadskontoret i Malmö stad och dåvarande Malmö högskola
togs det upp ett ärende i kommunstyrelsen (STK-2016-238) och beslut fattades att Malmö stad
skulle samfinansiera arbetet med 500 000 kronor under 2016 och med intention att fortsätta
finansieringen med motsvarande belopp per år under 2017 – 2019 efter nytt beslut på basis av de
erfarenheter som gjorts under 2016.
Vidare föreslogs att miljöförvaltningen i Malmö skulle samordna Malmö stads medverkan i
projektet och företräda Malmö stad i styrgruppen. Ett avtal mellan Malmö stad,
miljöförvaltningen och Malmö högskola upprättades 2017 om fortsatt samfinansiering.
Miljöförvaltningen har efter fakturering från Malmö Universitet i juni 2018 betalt 1 000 000
kronor för medverkan i SKLIP under 2017 – 2018.
Det konkreta forskningsarbetet inom Mistra Urban Futures och dess Skånenod löper på med
full kraft. Efter modell från Malmökommissionens arbete har tre tematiska paneler bildats med
inriktning på:
1. Områdesutveckling
3. Urbana Ekosystemtjänster
4. Migration och Integration
Dessa tre paneler har som huvudsyfte att ta fram vetenskapligt baserade kunskapsunderlag för
tillämpning i städer med Malmö som huvudcase. Varje panel har en budget på cirka 2 500 000
kronor under 2018 – 2019 och flera personer i Malmö stad och medverkande universitet är involverade i samarbetet.
Utöver detta samfinansierar Mistra Urban Futures, SKLIP flera andra aktiviteter som påbörjats
under 2016 och 2017. Ett exempel på en sådan åtgärd är delfinansiering av en antologi om
lärdomar och erfarenheter av det stadsförnyelsearbete som pågått i Augustenborg sedan slutet av
1990-talet. Flera forskare och experter som deltagit eller forskat på arbetet i Augustenborg
medverkar med artiklar som ska utmynna i en bok på svenska och engelska under 2019. Andra
forskningsaktiviteter fokuserar på lokal implementering av Agenda 2030 och FN´s globala mål i
städer och stadsområden. På miljöförvaltningen samordnar Per-Arne Nilsson panelen för
områdesutveckling och ersätts med motsvarande 20 % arbetstid från Mistra Urban Futures,
SKLIP under 2018 – 2019.
Stadskontorets synpunkter
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Sammantagen bedömning är att Mistra Urban Futures Skånenod är ett viktigt samarbetsprojekt
mellan staden och Malmö universitet samt övriga aktörer. Stadskontoret önskar se en större
kommunikativ insats från miljöförvaltningen för att sprida resultaten av arbetet samt lyfta
projektet som ett gott exempel på samarbete mellan den offentliga, privata samt
utbildningssektorn. Stadskontoret önskar se en fullskalig redovisning över samarbetsprojektet
vid dess avslut 2019.
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